
 

Jedn. identifikátor 416011-RRTV 

 
Naše č. j.  RRTV/8575/2021-
rud  
Sp. zn. RRTV/2019/817/rud  
 
Vyřizuje: Analytický odbor 
 
Datum, místo 7. července 2021, Praha 
 
 
Oznámení o doplnění spisu a ukončení dokazování 

 

 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále je Rada) v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 

zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (dále jen 

zákon č. 231/2001 Sb.), v souladu s § 4 odst. 3 a § 36, 51 a 54 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

Vám tímto 

 

oznamuje, 

 

že ve věci řízení o přestupku sp. zn. RRTV/2019/817/rud bylo ukončeno sbírání podkladů pro rozhodnutí. 

 

Do spisu byl doplněn Protokol o provedení důkazu dne 29. června 2021, který Vám zasíláme 

v příloze. 

 

Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, máte 

možnost se před vydáním rozhodnutí písemně vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popř. 

navrhnout jejich doplnění. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 a ustanovením § 134 správního řádu 

vydává předseda Rady toto usnesení: 

 

Pro písemné vyjádření, jakož i Vaše další návrhy, je stanovena lhůta 20 dnů od doručení této výzvy. 

 

Po uplynutí uvedené lhůty bude Rada ve věci rozhodovat. 

 
 
Ing. arch. Václav Mencl 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 

 
 

Global Group LTD 
BP 1156 303 
Place Pangahari Mutsamudu 
Anjouan 
Comoros (Komorský svaz) 
 



PROTOKOL O PROVEDENÍ DŮKAZU 
dle § 18 správního řádu

Spisová značka RRTV/2019/817/rud

Obviněný Global Group Ltd.

Prováděný úkon Dokazování obrazově-zvukovým záznamem

Místo Sídlo Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
Praha 2, Škrétova 44/6

Datum/Čas 29. června 2021/ .43;

Průběh úkonu Přítomné osoby zhlédly záznam reklamního spotu s motivem „Audisin", který 
byl odvysílán dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize 
Barrandov.

Přítomné oso by
Členové Rady Podpis

Jméno a příjmení funkce

Ing. arch. Václav Mencl Předseda Rady

Mgr. Milan Bouška Místopředseda Rady

Ing. Jiří Maceška Místopředseda Rady
___________________________________

Ing. Dagmar Zvěřinová Místopředsedkyně
Rady

/ty —

Mgr. Hana Dohnálková Členka Rady

Ladislav Jakl Člen Rady

Mgr. Jiří Janeček Člen Rady

Mgr. Václav Jehlička Člen Rady

Lenka Králová Členka Rady

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák, CSc. Člen Rady

Bc. Vadím Petrov Člen Rady —-A

Marta Smolíková Členka Rady
/ /

Ing. Ladislav Šincl Člen Rady
/

______



Za Úřad Rady ^.-■Podpis

Ing. Petr Bartoš Vedoucí Úřadu Rady

Mgr. Zdeněk Malach Zaměstnanec Úřadu Rady
„1 //

Mgr. Tereza Rudolfová Zaměstnankyně Úřadu Rady

Ostatní přítomné osoby
Jméno a příjmení Podpis

Důvody odepření podpisu; námitky proti dokazování nebo obsahu protokolu
Jméno osoby Důvody, námitky



Provádění důkazů - úvodní slovo, průběh a poučení:

Předseda Rady:

Dobrý den. Vítám Vás na provádění důkazu ohledáním dle § 51 a 54 správního řádu, konkrétně pak 
dokazování promítáním obrazově - zvukového záznamu (viz protokol).

Dokazování bude prováděno v řízení o přestupku vedeným s obviněným:

Global Group Ltd.

Dokazování se účastní členové Rady: viz protokol

Za Úřad se účastní: viz protokol

Prosím o Vaše představení za obviněného: viz protokol

Totožnost byla ověřena úřadem? ANO

((Případně) Prosím o představení dalších osob, které se dokazování účastní: viz protokol)

Dokazování je prováděno mimo ústní jednání a bude o jeho průběhu vypracován protokol, který Vám 
bude předložen k podpisu po provedení důkazu.

Dle ustanovení § 49 odst. 2 správního řádu per analogiam je dokazování prováděné mimo NÚJ 
neveřejné. Máte právo navrhnout, aby bylo veřejné. K tomuto návrhu musí Rada přijmout usnesení. 
Navrhuje obviněný, aby dokazování bylo veřejné?

Obviněný: ANO/NE

Návrhy usnesení:

Rada vyhověla obviněnému zadavateli Global Group Ltd., a dokazování v rámci řízení o přestupku sp.zn. 
RRTV/2019/817/rud, prováděné mimo NÚJ dne 29. června 2021, je veřejné.

nebo

Rada nevyhověla obviněnému zadavateli Global Group Ltd., a dokazování v rámci řízení o přestupku 
sp.zn. RRTV/2019/817/rud, prováděné mimo NÚJ dne 29. června 2021, není veřejné, neboť by tím 
mohla být způsobena újma dalším účastníkům.

Usnesení se poznamená do spisu.

Předseda Rady:

Dokazování nenahrazuje ústní jednání a ani neslouží k Vašemu vyjádření ve věci, k němuž Vám byla 
písemně stanovena lhůta formou usnesení předsedy.

Je Vaším právem odepřít podpis protokolu a vznést námitky proti jeho obsahu. V obou případech je 
Vaší povinností své důvody uvést do protokolu.

K technickým parametrům sděluji, že předmětný záznam je promítán při nastaveném rozlišení 
projektoru 1024x768 pixelů za použití přehrávače VLC v aktuální verzi.



Nyní tedy zahájím dokazování pro řízení o přestupku vedené pod

sp. zn. RRTV/2019/817/rud ve věci možného porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 
40/1995 Sb., kterého se mohl obviněný dopustit zadáním reklamy s motivem „Audisin“, který byl 
odvysílán dne 5. srpna 2019 v čase od 12:53:05 hodin na programu Televize Barrandov.

+ uvést čas!

Předseda Rady

Nyní tedy ukončuji dokazování v předmětném řízení a ptám se, zda proti jeho průběhu vznášíte 
námitky? Pokud ano, pak Vás žádám, abyste je uvedli do protokolu. Děkuji a nashledanou.


